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DAG 1 ONSDAG 9/9, 09.30 från Växjö, 17.45 båten går, 18.00 informationsmöte, 
20.15 middag 

DAG 2 TORSDAG 10/9  
Vi kommer till Tallinn 10.00 och vi lastar bagaget i bussen. Därefter tar vi en promenad 
genom Nordeuropas bäst bevarade medeltidstad, Gamla stan i Tallinn: köpmännens 
stad, Hansastaden och överhetens stad, Domberget.  Vi fortsätter till norra Europas 
största konstmuseum, KUMU, där vi börjar med en lättluch, varefter vår guide Pär 
Lindström visar oss några av museets intressantaste målningar. 
Därefter tar oss bussen till Tartu och  hotell Dorpat där vi intar middag. 

DAG 3 FREDAG 11/9  
Vi börjar – som alla följande dagar – 08:30. Denna dag med en stadsvandring i Tartu. 
Här grundade Gustaf II Adolf 1632 Sveriges andra universitet. Efter att ha tittat på 
Domberget och empirestaden gör vi ett besök i universitetets Botaniska trädgårds 
växthus (jätteskönt om det är dåligt väder denna dag!). Därefter är det dags att fortsätta 
till Lettland. Vi passerar staden Valga/Valka, som klyvs på mitten av gränsen mellan 
Estland och Lettland. Lunch äter vi på Frälsningsarméns barnhem Skangali, som en 
gång tillhörde Olof Palmes morföräldrar. Vi passerar staden Cesis, och vi ser utifrån 
Tyska ordens borg, som tidvis var ordensmästarens, säte innan vi fortsätter till hotell 
Valdemars i Riga. Före middagen berättar Aleksandrs Cakste historien om hur 
familjen i Sverige fick tillbaka hotellbyggnaden. 

DAG 4 LÖRDAG 12/9  
Vi börjar dagen i Riga med en rundvandring i gamla stan och ser den berömda 
marknaden och intar en bricklunch på Lido, vrldens största timmerhus (alla väljer och 
betalar själva). Efter lunch lämnar vi Riga för denna gång och reser söderöver för att 
besöka Baltikums största/elegantaste slott, Rundale, byggt med italiensk arkitekt i en 
då polsk provins av den ryska kejsarinnans älskare, en tysk riksgreve (lugn, jag skall 
reda ut detta i bussen!). Vi passerar gränsen till Litauen och anländer till hotell Novotel 
i Vilnius. Middag. 

DAG 5 SÖNDAG 13/9  
Även i Vilnius börjar vi dagen med en promenad i Gamla stan och besöker någon av 
de 35  barockkyrkorna. Vi fortsätter till medeltidsborgen Trakai, varifrån Litauen enades 
på 1200-talet. Vi äter lunch och fortsätter till 9:e fortet utanför Kaunas, en fästning från 
1800-talet som senare tjänat som fängelse och av tyskarna som förintelseläger. Efter 
detta kan det vara lämpligt med ett religiöst monument, Korsens kulle. Detta är vår 
längsta resdag i Baltikum och kvällen blir vår sista kväll på baltisk mark, när vi sent om 
sider är tillbaka hotell Valdemars i Riga avslutar vi dagen med middag på restaurang 
Pie Kristapa kunga.  

DAG 6 MÅNDAG 14/9  
Även i dag börjar vi med en promenad, vårt hotell ligger mitt i de berömda 
jugendkvarteren. Därefter åker vi med buss till Jurmala, den över 20 km långa 
sandstranden utanför Riga, som byggdes ut åren kring förra sekelskiftet med tusentals 
snickarglädjevillor. Vi tar en promenad längs stranden och bland husen från tsartid och 
från sovjettid. Åter i Gamla stan blir det lunch på egen hand och fri tid för egna inköp 
eller museumsbesök.  
Senast 16.15: Samling vid bussen vid operan för färd till Tallink-Siljas färja  

DAG 7 TISDAG ankomst Stockholm kl 09:30,  ankomst Växjö ca 17.00. 
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